
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني المتوسط في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/8social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                      

              

                  https://www.almanahj.com/sa/8social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 اختاري اإلجابة الصحٌحة : 1س

1 
 تنازل الحسن رضً هللا عنه عن الخالفة لمعاوٌة بن أبً سفٌان رضً هللا عنه .

وصول اإلسالم لألماكن  )د( كثرة الداخلٌن فً اإلسالم )جـ( قلة المعارضٌن للدولة )ب( حقناً لدماء المسلمٌن )أ(
 الجدٌدة

2 
  نسبة إلى . سمٌت الدولة األموٌة بهذا

أمٌة بن خلف بن عبد  )أ(
 مناف

أمٌة بن عبد شمس بن )ب(
 عبد مناف

 

أمٌة بن عبد هللا بن  )جـ(
 العاص

أمٌة بن النضٌر بن عبد  )د(
 مناف

3 
 .كان آخر خلفائها  وعاماً 91استمرت الدولة األموٌة 

 مروان بن محمد)د( عمر بن الخطاب )جـ( علً بن ابً طالب )ب( الحسن بن علً )أ(

4 
 وأول خلفائها هو .مؤسس الدولة األموٌة 

 عمر بن عبد العزٌز)د( معاوٌة بن ابً سفٌان )جـ( الولٌد بن محمد )ب( عبد الملك بن مروان)أ(

5 
 .ومن أهمهاأعمال معاوٌة بن ابً سفٌان  تعددت

جعل دمشق عاصمة للدولة )أ(
 األموٌة 

إعادة بناء المسجد  )ب(
 األقصى 

إنشاء دار لسك النقود )جـ(
 اإلسالمٌة

 تعرٌب الدواوٌن )د(

6 
 أنشاء دار لسك النقود اإلسالمٌة وضربها باللغة العربٌة فً دمشق .

 عمر بن عبد العزٌز)د( الولٌد بن عبد الملك )جـ( عبد الملك بن مروان)ب( معاوٌة بن ابً سفٌان )أ(

7 
 .ومن أبرزها  أعمال الولٌد بن عبد الملك تعددت

أول من نظم البرٌد فً )ب( إنشاء دٌوان الخاتم )أ(
 اإلسالم 

اهتم بالنواحً العمرانٌة )د( اهتم باألسطول البحري )جـ(
 واالجتماعٌة 

8  
 .هوأعطى المجذومٌن حتى أغناهم عن السؤال وجعل لكل مقعد خادما 

 معاوٌة بن ابً سفٌان )د( الولٌد بن عبد الملك )جـ(   مروان  عبد الملك بن)ب( عمر بن عبد العزٌز )أ(

9 
 لـ .وذلك بالخالفة إلى عمر بن عبد العزٌز  أوصى الخلٌفة سلٌمان بن عبد الملك 

إعادته لبناء المسجد )ب( سٌرتهتقواه وحسن  )أ(
 األقصى

قضاءه على الثورات )جـ(
 الداخلٌة

اهتمامه باإلصالحات )د(
 الداخلٌة

11 
 لقبه المؤرخون بلقب خامس الخلفاء الراشدٌن بعد أن حكم لمدة سنتٌن وخمسة أشهر.

 بن عبد العزٌزعمر )د( الولٌد بن عبد الملك )جـ( عبد الملك بن مروان)ب( معاوٌة بن أبً سفٌان)أ(
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11 
 .ومن ابرزها أعمال واصالحات عمر بن عبد العزٌز  كثرت

ارتفاع المستوى )د( أعاد ماوهب بغٌر حق )جـ( القضاء على مشكلة الفقر)ب( كثرة الداخلٌن فً اإلسالم )أ(
 المعٌشً 

12 
 .كثٌرة ومنهاالنتائج المترتبة على سٌاسة عمر بن عبد العزٌز 

المعارضٌن للدولة  قلة)أ(
 األموٌة

األراضً  الحاستص)جـ( عزل الوالة الظالمٌن )ب(
 الزراعٌة 

شجع الناس على حفظ )د(
 القرآن الكرٌم

13 
 فتحها وذلك بسبب .جرت محاوالت عدٌدة لفتح القسطنطٌنٌة عاصمة البٌزنطٌٌن فلم ٌتمكنوا من 

 قلة المدافعٌن )د( قتل قائدهم)جـ( مصادرة أمالكهم)ب( لمناعة حصونها  )أ(

14 
 .المجاهدة لفتح القسطنطٌنٌة وذلك لـ  الجٌوش بعودة عمر بن عبد العزٌز  أمر

نشر اإلسالم فً األماكن )ب( هزٌمة ملك القوط )أ(
 المفتوحة 

 ضعف إمكانٌات الجٌش)د( لتوجٌه الجٌش لفتح الدٌبل )جـ(

15 
 وبنى مدٌنة القٌروان . إفرٌقٌاتمكن عقبة بن نافع من فتح العدٌد من المواقع فً شمالً 

لتصبح قاعدة حربٌة  )أ(
 للمسلمٌن

لتسهل ركوب البحر  )ب(
 للمسلمٌن

لٌتمكن من فتح مضٌق  )جـ(
 هرمز

لتساعد على امتداد  )د(
 الدولة

16 
 هـ بقٌادة .41وذلك سنة  ااإلسالمٌة لفتح شمال إفرٌقٌانطلقت أول الجٌوش 

 حسان بن النعمان)د( عقبة بن نافع )جـ( موسى بن نصٌر )ب( الولٌد بن عبد الملك)أ(

17 
  األندلس . من األسباب التً أدت إلى انتصار المسلمٌن فًتعد 

 الثباتالمساواة و)د( التسامح مع الرعٌة )جـ( المعاملة الحسنة )ب( قوة العقٌدة والتماسك )أ(

18 
 القائد الذي قاد جٌش المسلمٌن لفتح بالد السند حتى وصل مدٌنة الدٌبل .

 )د( الحجاج بن ٌوسف )جـ( محمد بن القاسم )ب( قتٌبة بن مسلم )أ( طارق بن زٌاد

19 
 . ٌرتبط نسب الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز رحمه هللا من جهة أمه بالخلٌفة

 )د( علً بن أبً طالب )جـ( عثمان بن عفان )ب( عمر بن الخطاب )أ( أبو بكر الصدٌق

21 
 المضٌق الذي عبره طارق بن زٌاد لفتح األندلس ٌسمى بمضٌق .

 )د( البسفور )جـ( هرمز  )ب( جبل طارق )أ( باب المندب

21 
 وصل اإلسالم فً عهده إلى حدود الصٌن شرقاً واألندلس غرباً .

 )د(  ٌزٌد بن معاوٌة )جـ(  عبد الملك بن مروان )ب(  عمر بن عبد العزٌز )أ(  الولٌد بن عبد الملك

22 
 تولى الخالفة بعد الخلٌفة معاوٌة بن أبً سفٌان رضً هللا عنه .

 )د(عبدالملك بن مروان )جـ(عمر بن عبد العزٌز )ب(ٌزٌد بن معاوٌة  )أ(مروان بن الحكم 

 4من  2
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 فً العمود الثانً.النتٌجة العمود األول مع السبب فً زاوجً بٌن (  7 ( الى )1فً الفقرات من ): 2س

 
 ضعً عالمة )صح ( أمام اإلجابة الصحٌحة وعالمة )خطأ ( أمام اإلجابة الخاطئة : 3س

     ٍعاويت بِ أبي سفياُ جَع ميَت اىَسيَيِ وعَو عيً اسخقزار اىذوىت اإلسالٍيت في اىذاخو      -1

           اىخييفت عبذ اىَيل بِ ٍزواُ أوه ٍِ اسخحذد أٍزاً جذيذاً في ّظاً اىخالفت وجعيها وراثياً   -2
     اىخييفت ٍعاويت بِ أبي سفياُ أوه ٍِ رحب حَالث اىصىائف واىشىاحي واهخٌ بخعزيب اىذواويِ  -3

     عبذ اىَيل بِ ٍزواُ قضً عيً اىثىراث اىذاخييت وعزف باىَؤسس اىثاّي ىيذوىت األٍىيت          -4

 أعاد اىىىيذ بِ عبذ اىَيل  بْاء اىَسجذ األقصً وشجع اىعيٌ واىعيَاء وحفظت اىقزآُ اىنزيٌ            -5
 أشهز اىىىيذ بِ عبذ اىَيل ىقبه اىَؤرخىُ بيقب خاٍس اىخيفاء اىزاشذيِ بعذ أُ حنٌ سْخيِ وخَست -6

 إىً اإلسالً باىطزق اىسييَت  عَز بِ عبذاىعشيش ماحب ٍيىك اىبيذاُ اىَجاورة يذعىهٌ  أبزس أعَاهٍِ -7

                                حىىً قخيبت بِ ٍسيٌ اىباهيي قيادة خزساُ واحخذ ٍِ ٍذيْت ٍزو ىفخىحاحه    -8
 اٍخذث اىذوىت األٍىيت إىً أّحاء بعيذة فقذ بيغج اقصً احساعها في عهذ ٍعاويت بِ ابي سفياُ        -9

 حعَذ اىخييفت ٍعاويت بِ أبي سفياُ وعبذ اىَيل بِ ٍزواُ ٍِ إعطاء أبْائهٌ واليت اىعهذ               -11

                           ظهزث اىعصبيت اىقبييت في عهذ بْي أٍيت ٍَا أدي إىً ضعف اىذوىت وفقذ قىحها-11
 ٍْخْت .                                       وصف اىْبي ٍحَذ صيً هللا عييه وسيٌ اىعصبيت اىقبييت بأّها -12

 

 
 

 النتٌجة السبب
أراضً البالد اإلسالمٌة فً عهد الدولة (اتساع رقعة 1) 

  األموٌة 
  لتصبح قاعدة حربٌة ونقطة النطالق االسالم   ) أ( 

 حقناً دماء المسلمٌن وتوحٌد كلمتهم    )ب(  (نهى اإلسالم عن العصبٌة القبلٌة 2) 
   نسبة إلى أمٌة بن عبد شمس بن عبد مناف )جـ(  ( بناء عقبة بن نافع مدٌنة القٌروان3) 
 ) د(ألنها من العادات التً تثٌر العداوات والحروب   ( انتصار المسلمٌن فً الفتوحات اإلسالمٌة4) 
( تنازل الحسن بن علً عن الخالفة لمعاوٌة بن ابً 5) 

 سفٌان
 )هـ(عمق اإلٌمان باهلل ونشر اإلسالم 

 لمناعة حصونها  )و(  ( سمٌت الدولة األموٌة بهذا االسم6) 
ظهرت عدت محاوالت لفتح القسطنطٌنٌة فلم ٌتمكنوا   (7)

 من فتحها
 )ز( للسٌاسات التً اتبعها خلفاء الدولة األموٌة   

 نسبة إلى أمٌة بن عبدهللا بن العاص )ح(  

23 
 أنشأ أول قاعدة بحرٌة للسفن.

 )د(معاوٌة بن أبً سفٌان )جـ(عقبة بن نافع )ب(محمد بن القاسم  )أ(الحسن بن علً

24 
 أعاد بناء المسجد األقصى وبنى قبة الصخرة .

 )د(الحسن بن علً )جـ(الولٌد بن عبد الملك  العزٌز)ب(عمر بن عبد  )أ(عبد الملك بن مروان

25 

 تعددت األسباب التً أدت إلى سقوط الدولة األموٌة ومن ابرزها .

 )د(انفصال األقالٌم  )جـ(العصبٌة القبلٌة  )ب(اتساع رقعة الدولة  )أ(تسلط القادة 

 4من  3
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 : مثلً لما ٌأتً :4س                

 المثال المطلوب

  تنظٌم معاوٌة بن أبً سفٌان رضً هللا عنه للحروب ضد الروم

  الجزر التً فتحت فً عصر الدولة األموٌة

  فتحها المسلمون فً عصر الدولة األموٌةالمدن التً 
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